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تأثير جزء األحماض األمينية القاعدية المفصول من بذور نبات العدس  Lens Culinarisفي ذكور الفئران
السليمة والمصابة بداء السكر التجريبي

نشوان إبراهيم عبو أللهيبي  ،وثبة إدريس علي توحله  ،إسراء سهل احمد الطائي
قسم الكيمياء  ،كلية التربية  ،جامعة الموصل  ،الموصل  ،العراق

الملخص

( تاريخ االستالم ، 1002 / 9 / 12 :تاريخ القبول) 1009 / 3 / 2 :

تضمنت هذه الدراسة تحضير مستخلص قاعدي يضم األحماض األمينية القاعدية لبذور نبات العدس  ، Lens Culinarisاذ تمم عللمب بتقنيمة كروماتوف ار يما
التبادل األيوني من الراشح فير البروتيني للبذور .قدرت تراكيل األحماض األمينية القاعدية مي المسمتخلص القاعمدي  ،حمم حلمل بتقنيمة كروموتوف ار يما السما ل –
عممالي القممدرت  .تضمممن البحممت د ارسممة تمملحير الجمملء القاعممدي الماصممول ممي مسممتويات الكلوكممول ،الممدهون الكليممة ،الكوليسممتيرول الكلممي ،الكليسمميريدات الحالحيممة،
وكوليسممتيرول البممروتين نلممدهني عممالي الكحا ممة ووا مما الكحا ممة جممداو ممي مصممل الممدم  ،وعلمما مسممتويات الكلوتاحممايون والمالوندايالدي ايممد ممي انسممجة الكبممد  ،الكليممة
والقل م م

م ممي ذكم ممور الا م مران السم ممليمة والمصم ممابة بم ممداء السم ممكر المسم ممتحدت باأللوكسم ممان  .اشم ممارت النتم مما ج بعم ممد( )21يم مموم مم ممن المعاملم ممة بالمسم ممتخلص القاعم ممدي

وبجرعممة()211ملغم/كغممم ولن الجسممم المما انخامماض معنمموي ) (p<0.05ممي مسممتويات الكلوكممول ،الكوليسممتيرول الكلممي ،الكليسمميريدات الحالحيممة وكوليسممتيرول
البممروتين الممدهني وا مما الكحا ممة جممداو ممي مصممل الممدم والمالوندايالدي ايممد ممي ننسممجة الكب مد والقل م

 ،ممي حممين ادا المما ارتامما معنمموي ) (p<0.05ممي مسممتوا

كوليسممتيرول البممروتين الممدهني عممالي الكحا ممة و مسممتوا الكلوتاحممايون ممي ننسممجة الكبممد و الكليممة ممي ذكممور الا مران المصممابة بممداء السممكر  ،وال ما انخامماض معنمموي

) (p<0.05ي مستويات الكليسيريدات الحالحية وكوليستيرول البروتين الدهني عالي الكحا ة ووا ا الكحا ة جداو مي مصمل المدم والكلوتاحمايون مي نسميج الكليمة
والمالوندايالدي ايد ي ننسمجة الكبمد  ،الكليمة والقلم

 ،بينمما احمدت ارتااعماو معنويماو مي مسمتوا كلوتاحمايون ننسمجة الكبمد والقلم

مي ذكمور الا مران السمليمة .نخيمرا:

نقترح بان الجلء القاعدي يمكن ان يساهم ي عالج مرضا السكر .

الكلمات المفتاحية :بذورالعدس .داء السكر .االحماض ألمينية القاعدية

المقدمة

تم ممدخل األحمم مماض األمينيم ممة م ممي عمليم ممات حياتيم ممة عديم ممدت ضم ممال عم ممن بنم مماء

النباتم ممات الحاويم ممة علم مما األحمم مماض األمينيم ممة القاعديم ممة وبنس م م

البروتينات ( )2ويوجد حوالي عشرون من األحماض األمينيمة ( )1ممن بين ما

جاءت كرت البحت وما ل مذه االحمماض األمينيمة القاعديمة ممن دور م مم ممال

األحم مماض األميني ممة القاعدي ممة الر يس ممة والمتمحل ممة ب مماالرجنين Arginine
) (Argوالاليسممين) Lysine (Lysوال يسممتدين)Histidine (His
( .)3اذ يعممد  Argالمممادت األسمماس التممي تشممتق من مما مركبممات م مممة حيوي ماو

مسم ممتوا كلوكم ممول الم ممدم م ممي ليم ممادت تحايم ممل هرمم ممون األنسم ممولين علم مما تحسم ممس

المواد وطرائق العمل

البكتريما القمدرت علما تكموين  PAمحمل الكمادا رين  Cadavarineممن Lys

األسم األنكليلي للنباتLentil :

هم م ممي متعم م ممدد األمم م ممين) . )2( Polyamine(PAكمم م مما ان لم م ممبعض ان م م موا

( . )4ويسممتخدم ال م  Argمممن قبممل ماليممين الرياضمميين حيممت يسمماعد ممي هممدم

جيم ممدت ()12

الكلوكول(.)23

النبات المستخدم :العدس
األسم الالتيني للنبات )21( Lens Culinaris :

ال ممدهون وبن مماء العض ممالت ( .)1كم مما ي ممتم ا م مرال هرم ممون األنس ممولين اس ممتجابة

الحيوانات المستخدمة

داء السممكر هممو خلممل ايضممي يتسممم بارتامما مسممتوا السممكر ممي الممدم كنتيجممة

التربية/جامع م ممة الموص م ممل  ،وبعم م ممر حالح م ممة-اربع م ممة اشم م م ر ب م مماولان تراوح م ممت

للليادت ي مسمتوا الكلوكمول واألحمماض األمينيمة القاعديمة محمل . )1( Arg
لخل ممل ا م مرال االنس ممولين ،مقاوم ممة االنس ممولين او الس ممببين مع مما ( .)1اذ ي ار ممق
المم ممرض ليم ممادت توليم ممد الجم ممذور الح م مرت (الكم ممر التاكسم ممدي) و ليم ممادت مسم ممتوا

اس م ممتخدمت م ممي ه م ممذه الد ارس م ممة ذك م ممور الا م م مران الب م مميض المج م م ملت م م ممن كلي م ممة

ب ممين()40-31ف ممم  .وض ممعت ممي نقا مماص مج م ملت ومع ممدت ل ممذا الغ ممرض ممي
فر ة تربية الحيوانات ولودت بالماء والعل

الخاص ب ا .

بيروكس م ممدت ال م ممدهون م م ممن خ م ممالل لي م ممادت بيروكس م مميد ال ي م ممدروجين ومس م ممتويات

طرائق العمل

( )7حيت تتكمون الجمذور الحمرت بصمورت بيعيمة نتيجمة العمليمات الحياتيمة مي

ت ممم ولن ()110ف ممم م ممن ب ممذور نب ممات الع ممدس الجا ممة ،س ممحقت ب ل ممة ال ح ممن

المالوندايالدي ايد ي المصابين بداء السمكر مقارنمة ممال االشمخاص ال بيعيمين
الخليممة الحيممة()2خاصممة المايتوكونممدريا ضمممن سلسمملة نقممل األليكترونممات ممي
السلسم مملة التناسم ممية ( )9مؤديم ممة بم ممذلي الديم مماد بيروكسم ممدت الم ممدهن واألحمم مماض
الدهنيم ممة فيم ممر المشم ممبعة م ممي افشم ممية الخاليم مما واأللبم ممومين اضم مما ة الم مما تل م م
الم م .)10( DNAوبممما انممب الداد االهتمممام ممي الات مرت األخي مرت حممول اسممتخدام
النباتات ي عالج كحيمر ممن الحماالت المرضمية مي ال م
الح مماالت المرض ممية داء الس ممكر عذ وصم م

البمديل  ،ممن همذه

العدي ممد من مما مخاضم ماو لس ممكر ال ممدم

حيت يمكن استخدام النبات كامالو او جلء منب( . )11يعمد نبمات العمدس ممن

تحضير الجزء غير البروتيني لبذور نبات العدس

 .)24(Blenderحمم ممض ال ارشم ممح بمضم مما ة حم ممامض خليم ممي حالحم ممي الكلم ممور
) )%1( Trichloroacitic acid (TCAوبنسبة ()10:10حجم/حجمم
.
فصل الجزء القاعدي لألحماض األمينية
صممل الجمملء القاعممدي الحمماوي علمما األحممماض األمينيممة القاعديممة مممن ال ارشممح
المستحصل عليب مي الخ موت السمابقة بتقنيمة كروماتوف ار يما التبمادل األيموني
 Ion exchange chromatographyباستخدام اعمدت الاصل بلبعماد
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( )11 × 2.2س م م م ممم الحاوي م م م ممة عل م م م مما الم م م م مراتنج IR-

Amberlit

لألحممماض األمينيممة القاعديممة

 120H+(100-200)meshوال م م م م م م مراتنج IR-

Amberlit

). (baaf

 .)21( 50NH 4(100- 200)meshتممم الحصممول علمما ارشممح الجمملء
+

القاعم ممدي الحم مماوي علم مما األحمم مماض األمينيم ممة (القاعديم ممة)  ،واسم ممتخدم كش م م
النن ايم ممدرين للكش م م

عم ممن وجم ممود األحمم مماض األمينيم ممة .قلم ممص حجم ممم ال ارشم ممح
النم مماتج بج م ممال التجاي م م

باس ممتخدام المبخم ممر الم ممدوار عنم ممد (°)40م ح ممم جا م م

بالتبريد(التجاي ممد) Lyophilyzerللحص ممول عل مما مس ممحوق الج مملء القاع ممدي

Basic amino acids fraction

التقدير الكمي لألحماض األمينية القاعدية

قدرت كمية األحماض األمينية مي  baafالماصمول ممن بمذور نبمات العمدس
واسمتخدم الحممامض االمينممي الاليسممين  Lysكممادت قياسممية لتحضممير المنحنممي
القياسي (.)21

االمتصاصية  A 570نانوميتر

التركيز مايكروغرام /مليليتر

المنحنا القياسي لتقدير األحماض االمينية
 )salineي التجوي

تحليل الجزء القاعدي المفصول بتقنيةHPLC
شممخص الحممامض األمينممي القاعممدي ال م  Argممي  baafالمعمملول مممن بممذور
نبم م ممات العم م ممدس باسم م ممتخدام تقنيم م ممة  -HPLCحيم م ممت اسم م ممتخدم ج م م ممال نم م ممو
 Schemazo-auto injectorوعمود الاصل  C8و ور متحري:

 :Aخمالت الصموديوم) + (8.33 mMحالحمي احيمل اممين (0.047%
) + pH=6.4اسيتونتريل()%1
 :Bاسيتونتريل()%10
يتكم م م ممون م م م م مليج ال م م م ممور المتحم م م ممري(200مم م م ممل) Aو( 40مم م م ممل) Bبسم م م ممرعة
جريان()0.7مل/دقيقة ولمدت ()10دقيقة ،تم القياس

قسمممت ذكممور الا مران عش موا ياو المما ( )7مجموعممات ضمممت كممل مجموعممة()1
ران ،جوعت لمدت( )14ساعة ،تم معاملت ا كما يلتي :

 .2المجموع م م م م م م م ممة األول م م م م م م م مما  :حقن م م م م م م م ممت م م م م م م م ممي التجويم م م م م م م م م

البريت م م م م م م م مموني

 Intraperetonealyبم م م مم()0.2م م م ممل مم م م ممن المحل م م ممول الملح م م ممي الاسم م م مملجي
) (Normal salineوعدت مجموعة سي رت ).(Control
البريت مموني بم مم()0.2م ممل م ممن

 baafب م ممالجر ()210 ،211 ،200 ،71 ، 10، 11ملغم/كغ م ممم م م ممن ولن
الممدم مممن الا مران ،

قيس مستوا الكلوكول ي مصل الدم  ،حم اختيمرت الجرعمة األكحمر تملحي اور مي
خاض مستوا كلوكول الدم وعدت جرعة مؤحرت .

استحداث داء السكر
قس مممت حيوان ممات التج ممار ال مما مجم مموعتين تض ممم ك ممل مجموع ممة ( )2م مران
حقن ممت الا م مران بم ممادت األلوكس ممان  Alloxanالمحض ممر انيم ماو وبجرع ممة 220
ملغم/كغم من ولن الجسم (المذا

بواسم م ة الشم مري الكاشم م

(Test –Tape(R),Eli-Lilly and

).Co.USA
حقن الحيوانات

حقن ذكور الا ران بم baafي التجويم

البريتموني وبجرعمة ()211ملغم/كغمم

ولن الجس ممم ولع ممت الحيوان ممات عشم موا ياو عل مما نرب ممال مجموع ممات ض مممت ك ممل

مجموع ممة( )2م مران :المجموعةةةة األولةةةا والثانيةةةة  :حيوان ممات س ممليمة حقن ممت
األول مما بم مم( )0.2م ممل ب ممالمحلول الملح ممي الاس مملجي وع ممدت مجموع ممة س ممي رت
المذا

تحديد الجرعة المؤثرة

الجسممم علمما الت موالي  .وبعممد سمماعتين مممن الحقممن سممح

التلكم ممد مم ممن حم ممدوت داء السم ممكر يومي م ماو ولمم ممدت نسم ممبو وذلم ممي باحم ممص ا درار

سممليمة ) (Controlوحقنممت الحانيممة بمم()0.2مل(الجرعممة المممؤحرت) مممن baaf

عند ال ول الموجي 254nmبدرجة ح اررت المختبر(.)27

 .1المج مماميال م ممن( )7-1حقن ممت ممي التجويم م

البريتوني( )18بعد تجويع ا لممدت ( )14سماعة  .تمم

ي المحلول الملحي الاسلجي normal

بالمحلول الملحي الاسلجي .

المجموعةةةةة الثالثةةةةة والرابعةةةةة  :حيوانم ممات مصم ممابة بم ممداء السم ممكر المسم ممتحدت
باأللوكسم ممان  ،حقنم ممت األولم مما ب م مم()0.2مم ممل مم ممن المحلم ممول الملحم ممي الاسم مملجي
وع ممدت مجموع ممة س ممي رت مص ممابة ) (Controlوالمجموع ممة الرابع ممة حقن ممت
بم()0.2مل(الجرعة المؤحرت) من  baafالممذا

بمالمحلول الملحمي الاسملجي .

قمميس مسممتوا الكلوكممول والممدهون الكليممة ممي مصممل الممدم كممل نربعممة نيممام ولمممدت
( )21يوم (.)29
قياس المتغيرات
قم م م ممدر مسم م م ممتوا الكلوكم م م ممول والكوليسم م م ممتيرول الكلم م م ممي والكليسم م م مميريدات الكليم م م ممة
وكوليسممتيرول البممروتين الممدهني عممالي الكحا ممة ووا مما الكحا ممة جممداو باسممتخدام

عممدت التحليممل ) (kitوهممي ريقممة انليميممة نممو )،)10( (Syrbio,France
ومس ممتوا الم ممدهون الكليم ممة ب ريقم ممة تم مورو واكرمم ممان( . )12كمم مما قم ممدر مسم ممتوا
الكلوتاحممايون ممي انسممجة الكبممد  ،الكليممة والقل م

ب ريقممة المممان المحممورت ()11

والمالوندايالدي ايد ي األنسجة اناة الذكر بال ريقة المتبعة من قبمل البماححون
(. )13
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التحليل األحصائي

تبين ممن النتما ج ان تركيمل األحمماض األمينيمة مي المسمتخلص المما ي الخمام

حللم ممت نتم مما ج المتغي م مرات الكيموحيويم ممة المدروسم ممة عحصم مما يا وذلم ممي باسم ممتخدام

لبذور نبمات العمدس ) (27.7ملغم/فمم  ،ال ارشمح فيمر البروتينمي لبمذور نبمات

تحليمل التبماين األحمادي ) ، (One Way analysis varianceكمما تمم

العم ممدس هم ممي ( )21ملغم/فم ممم  ،م ممي حم ممين كم ممان تركيم ممل األحمم مماض األمينيم ممة

تحدي م م ممد االختال م م ممات الخاص م م ممة ب م م ممين المج م م مماميال باس م م ممتخدام اختب م م ممار دنك م م ممن

القاعديممة ممي الجمملء القاعممدي الماصممول مممن بممذور نبممات العممدس هممي)(56.5

 )14( Duncanوكم م م م م م ممان مس م م م م م م ممتوا التمييم م م م م م ممل ا حص م م م م م م مما ي المقب م م م م م م ممول

ملغم/فم من الم . baaf

. (p<0.05)%1

تحليل  baafبة HPLC
نش ممارت النت مما ج وكم مما ه ممو موض ممح ممي األش ممكال التالي ممة( 2و )1ال مما وج ممود
الحامض األميني القاعدي ال م Argحيمت ه مرت قممة امتصماص واضمحة لمب
ممي ال م م baafممي الش ممكل( )2مقارن ممة م ممال الش ممكل( )1ال ممذي يب ممين امتص مماص

النتائج والمناقشة

الحامض االميني  Argالقياسي.

تركيز األحماض األمينية القاعدية في baaf

Absorbance at 245 nm

Absorbance at 245 nm

R.Time

R.Time

شكل( )1يوضح طيف امتصاص الحامض

شكل( )2يوضح طيف امتصاص

األميني القاعدي  Argباستخدام HPLC

الجزء القاعدي  Baafباستخدام HPLC
العدس  ،ويبين الجدول نن قيممة الجرعمة الممؤحرت همي ( )211ملغم/كغمم ولن

تحديد الجرعة المؤثرة

يوضح الجمدول ( )2تحديمد الجرعمة األكحمر تملحي اور مي خامض مسمتوا كلوكمول

الجسم .

مصممل الممدم ممي ذكممور الا مران البمميض لم م  baafالماصممول مممن بممذور نب ممات
الجدول( :)1تحديد الجرعة المؤثرة للجزء القاعدي لبذور نبات العدس
السيطرة
تركيل الكلوكول ملي مول/لتر

5.08

نسبة التغيير%

جرع الجزء القاعدي المفصول من بذور نبات العدس(ملغم/كغم) وزن الجسم
11
4.00

10
4.235

71
4.507

200
3.253

211
2.94

210
4.103

12.11

21.13

22.17

31.91

41.21

29.13

المقارنممة مممال مجموعممة الس ممي رت فيممر المعاملممة ب م م baafوكانممت اعلمما نس ممبة
تةةأثير الةةة baafالمفصةةول مةةن بةةذور نبةةات العةةدس علةةا مسةةتو الكلوكةةوز

انخااض ي اليوم الرابال والحماني عشمر ممن بمدء الحقمن يمكمن ان يكمون سمب

والدهون الكلية

انخامماض مسممتوا السممكر المما احت مواء  baafالقاعممدي هممذا علمما األحممماض

نه ممرت نتمما ج المعاملممة بم م baafعممن ريممق الحقممن ممي التجوي م

البريتمموني

وبجرعممة ()211ملغم/كغممم مممن ولن الجسممم ممي ذكممور الا مران السممليمة وكممما
موضح ي الجدول (1و )3وجمود انخاماض متمذب

فيمر ملحموه مي مسمتوا

الكلوك ممول وال ممدهون الكلي ممة ممي الا م مران الس ممليمة عن ممد المقارن ممة م ممال مجموع ممة
الس ممي رت الس ممليمة في ممر المعامل ممة ب م م . baafبينم مما ندت المعامل ممة ناسم م ا كم مما
مبم ممين م ممي الجم ممدول ( )1عل م مما انخام مماض معنم مموي ) (p<0.05م ممي مس م ممتوا
كلوكممول الممدم ممي الا مران المصممابة بممداء السممكر المسممتحدت باأللوكسممان عنممد

القاعديممة  Lys , Argحيممت تعمممل هممذه األحممماض علمما تحايممل هرمممون
األنسممولين علمما تحسممس الكلوكممول وتصممبح هممذه القابليممة عممدت نضممعا

بوجممود

ليممادت م ممن الكلوكممول ممي الممدم ( . )23كم مما يمكممن ان يع مملا السممب

ال مما ان

 Argيعمل علا تحايل خاليا بيتا البنكرياسية علا ا مرال هرممون األنسمولين
و رح ممب ال مما مج ممرا ال ممدم ( )1،2مم مما ي ممؤدي ال مما لي ممادت مع ممدل دخول ممب ال مما
الخاليمما( )11وليممادت قابليممة الخليممة علمما األسممتاادت منممب ( .)3اممما بالنسممبة المما
االحم مماض الدهي ممة الكلي ممة ق ممد ادت المعامل ممة ب م م baafال مما انخا مماض معن مموي
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) (p<0.05ممي مس ممتواها وكان ممت اعل مما نس ممبة انخا مماض ممي الي مموم الح مماني

مممن خممالل تنشممي ا ألن مليم وسمماوداي اسممتريل وهممذا يحممول دون تحممول ان مليم

هنمما المما امممتالي  baafاليممة مماحلممة لت مملحير

الاليبيل الحسماس لل رممون علما الشمكل الاعمال وبالتمالي يحمد ممن تحلمل دهمون

عشممر ،يمكممن ان يعمملا السممب

األنسجة (.)11

مركبممات ال ملانحين القاعديممة ممي قممدرت ا علمما خاممض مسممتوا الممدهون الكليممة ،

الجدول( :)2تأثير  baafعلا مستو الكلوكوز في مصل دم ذكور الفئران السليمة والمصابة بداء السكر
المعامالت

سي رت سليمة C
ران سليمة معاملة بم 211baafملغم/كغم

ولن الجسم

سي رت مصابة C
ران مصابة معاملة بم211baafملغم/كغم

ولن الجسم

اليوم الثاني عشر

اليوم السادس عشر

اليوم الرابع

اليوم الثامن

bc
0.399±6.85

a
0.268±5.42

bc
0.368±7.31

c
0.784±7.66

bc
0.315±7.00

c
0.429±7.65

d
0.914±8.535

b
0.352±6.78

f
0.87±13.51

d
0.704±11.34

e
0.691±10.35

d
0.527±8.898

c
0.32±7.20

c
0.563±6.90

a
0.189±4.497

b
0.478±6.055

األحر المختلاة عموديا تعني وجود رق معنوي عند مستوا احتمالية ). (0.05
تشير القيم علا المعدل  الخ ل القياسي .
الجدول( :)3تأثير  baafعلا مستو الدهون الكلية في مصل دم ذكور الفئران السليمة والمصابة بداء السكر
المعامالت

سي رت سليمة C
ران سليمة معاملة

بم211baafملغم/كغم ولن الجسم
سي رت مصابة C
ران مصابة معاملة

بم211baafملغم/كغم
ولن الجسم

اليوم الرابع

اليوم الثامن

اليوم الثاني عشر

اليوم السادس عشر

d
87.21±650.95

ab
67.20±418.47

b
64.58±516.06

cd
66.12±620.52

c
53.51±560.03

a
73.88±391.04

ab
35.59±442.85

cd
84.58±584.81

c
17.68±629.10

ab
50.12±496.73

a
31.82±438.21

bc
108.22±534.817

bc
2.49±541.747

b
43.27±539.08

a
7.71±434.28

bc
110.02±539.27

األحر المختلاة عموديا تعني وجود رق معنوي عند مستوا احتمالية ). (0.05
تشير القيم علا المعدل  الخ ل القياسي .
تةةةأثير  baafعلةةةا مسةةةتو الكوليسةةةتيرول الكلي،الكليسةةةيريدات الثالثيةةةة،

وكوليستيرول البروتين الدهني عالي الكثافة وواطئ الكثافة جدا

ندت المعامل م ممة ب م م م baafبالجرع م ممة ()211ملغم/كغ م ممم وبع م ممد ( )21ي م مموم م ممي
التجويم م

البريت مموني وكم مما موض ممح ممي الج ممدول ( )4ال مما انخا مماض معن مموي

) (p<0.05ممي مس ممتوا الكوليس ممتيرول الكل ممي ممي ذك ممور الا م مران الس ممليمة
والمصممابة بممداء الس مكر المسممتحدت باأللوكسممان عنممد المقارنممة مممال مجممموعتي
السي رت السليمة والمصابة علا التوالي  ،يمكن ان يعملا السمب

مي اممتالي

 baafق ممدرت عل مما تنش ممي انم مليم-7الااهيدروكس مميليل 7-α-hydroxylase
المسم ممؤول عم ممن تحويم ممل الكوليسم ممتيرول الم مما احمم مماض الصم مماراء ( ، )3وادت

المعاملممة ذات مما المما انخا ماض معنمموي ) (p<0.05ممي مسممتوا كوليسممتيرول
البمروتين المدهني عمالي الكحا مة مي الحيوانمات السمليمة بالمقارنمة ممال مجموعمة
السممي رت السممليمة  ،بينممما ارتاممال مسممتواه معنويمما ممي الحيوانممات المصممابة بممداء
السممكر مقارنمةو بالسممي رت المصممابة  ،وقممد يكمممن السممب

ممي األرتامما المما قممدرت

 baafعلمما تحايممل خاليما الكبممد واألمعمماء علمما انتمماج جلي ممات كوليسممتيرول

البروتين الدهني عالي الكحا ة االبتدا ية ( . )3كما يوضح الجمدول( )4وجمود
انخام مماض معنم مموي ) (p<0.05م ممي مسم ممتوا كوليسم ممتيرول البم ممروتين الم ممدهني
وا مما الكحا ممة جممداو ممي الا مران السممليمة والمصممابة بممداء السممكر عنممد المقارنممة

بمجمماميال السممي رت السممليمة والمصممابة علمما الت موالي  ،يمكممن ان يكممون السممب
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ممي امممتالي  baafقابليممة علمما ليممادت عاليممة ان مليم ليبمموبروتين اليبيممل (.)17

مممال السممي رت السممليمة والمصممابة علمما الت موالي وقممد يعمملا السممب

اممما بالنسممبة للكليسمميريدات الحالحيممة يتبممين مممن الجممدول ( )4حصممول انخامماض

عالية انليم اليبوبروتين اليبيل (.)12

المما ارتامما

معنمموي) (p<0.05ممي مسممتواها ممي الحيوانممات السممليمة والمصممابة بالمقارنممة
الجدول( : )4تأثير  baafعلا مستو الكوليستيرول الكلي  ،الكليسيريدات الثالثية وكوليستيرول البروتين الدهني عالي وواطئ الكثافة جدا في مصل دم
ذكور الفئران السليمة والمصابة بداء السكر

المعامالت

سي رت سليمة C
ران سليمة معاملة

بم211baafملغم/كغم ولن الجسم

كوليستيرول

كوليستيرول

البروتين الدهني عالا

البروتين الدهني واطئ

c
0.3±3.63

c
0.53±2.918

ملي مول/لتر
b
0.072±1.018

ملي مول/لتر
c
0.137±1.664

ab
0.369±2.92

ab
0.28±2.205

a
0.119±0.792

ab
0.167±1.340

الكليسيريدات الثالثية
ملي مول/لتر

a
0.53±3.421

سي رت مصابة C
ران مصابة معاملة

بم211baafملغم/كغم ولن الجسم

a
0.076±2.55

الكوليستيرول
الكلي

الكثافة

ملي مول/لتر

الكثافة جدا

bc
0.27±2.55

a
0.019±0.715

bc
0.245±1.567

a
0.3±1.77

b
0.074±0.977

a
0.033±1.171

األحر المختلاة عموديا تعني وجود رق معنوي عند مستوا احتمالية ). (0.05
تشير القيم علا المعدل  الخ ل القياسي .
الكلوتاحممايون معنويمما ) (p<0.05ممي ننسممجة الكبممد والقلم

تأثير  baafعلا مستو الكلوتاثايون
ندا استحدات داء السكر ي ذكور الا ران الا انخااض معنموي مي مسمتوا
الكلوتاح ممايون ممي انس ممجة الكب ممد والكليم ممة والقلم م

بع ممد ( )21ي مموم م ممن الحقم ممن

ممي ذكممور الا مران

الس ممليمة والكب ممد والكلي ممة ممي الا م مران المص ممابة عن ممد المقارن ممة م ممال مجم مموعتي
الس ممي رت الس ممليمة والمص ممابة عل مما التم موالي وق ممد يع مملا الس ممب

ال مما نخا مماض

مس ممتوا الكلوك ممول بت مملحير االحم مماض القاعدي ممة( )2وال ممذي ي ممؤدي عل مما خا ممض

بم()211ملغم/كغم ولن الجسمم كمما مبمين مي الجمدول ( )1عنمد المقارنمة ممال
مجموعة السي رت السليمة  ،تتاق هذه النتما ج ممال نتما ج ( )30،19مي ذكمور

عاليممة مسممار البوليممول المس م ول عممن تحويممل الكلوكممول المما سممكر السمموربيتول

الا م مران المص ممابة ب ممداء الس ممكر  .كم مما يب ممين الج ممدول ذات ممب ان معامل ممة ذك ممور

بواس ة انليم الدولريدكتيل مست لكا بذلي  NADPHممما يليمد ممن مسمتوا

الا م ممران السم ممليمة والمصم ممابة بم ممداء السم ممكر بم م م baafعم ممن ريم ممق الحقم ممن م ممي

 NADPHالض ممرورية ع ممادت تولي ممد مض مماد األكس ممدت الكلوتاح ممايون بش ممكلب

التجويم م

البريت مموني وبع ممد ( )21ي مموم مم ممن المعامل ممة ندت عل مما ر ممال مسم ممتوا

المختلل (.)32

الجدول( :) 5تأثير الكلوتاثايون في انسجة الكبد والكلية والقلب للحيوانات السليمة والمصابة بداء السكر
الكلوتاثايون (نانومول/غم)

المعامالت
سي رت سليمة C
ران سليمة معاملة

بم211baafملغم/كغمولن الجسم
سي رت مصابة C
ران مصابة معاملة

بم211baafملغم/كغم ولنالجسم

الكبد

الكلية

القلب

b
460.82±4778.775

b
123.686±2042.950

a
123.68±2190.95

c
392.19±7381.825

a
187.24±1695.125

d
88.62±2373.82

a
131.94±3402.875

a
218.24±1875.075

c
210.54±1273.45

b
362.48±4848.7

b
282.75±2212.65

c
147.14±1131.125

األحر المختلاة عموديا تعني وجود رق معنوي عند مستوا احتمالية ). (0.05
تشير القيم علا المعدل  الخ ل القياسي .
المالوندالدي ايممد ممي ننسممجة الكبممد والكليممة والقل م

تأثير  baafعلا مستو المالوندايالديهايد

ادا اسممتحدات داء السممكر ممي ذكممور الا مران المما ارتامما معنمموي)(p<0.05
مي مسمتوا المالوندايالدي ايمد ممي انسمجة الكبمد ،الكليممة والقلم

بعمد ( )21يمموم

من الحقن بم()211ملغم/كغم ولن الجسم عنمد المقارنمة ممال مجموعمة السمي رت
السم ممليمة كمم مما مبم ممين م ممي الجم ممدول ( . )6ويبم ممين الجم ممدول انخام مماض مسم ممتوا

ونس مميج الكب ممد قم م

ممي ذكممور الا مران السممليمة

ممي الا م مران المص ممابة بالمقارن ممة م ممال مجم مموعتي الس ممي رت

السليمة والمصابة علا التوالي  ،يمكن يعلا السمب هنما الما امكانيمة baaf
علم م م م م مما خام م م م م ممض مسم م م م م ممتوا السم م م م م ممكر وبالتم م م م م ممالي تقليم م م م م ممل عمليم م م م م ممة تسم م م م م ممكر
البروتين( Glycationحيمت ان العالقمة عكسمية بمين عاليمة همذه االنليممات
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والتممي تلعم

وعمليم ممة تسم ممكر البم ممروتين) ومن م مما مضم ممادات األكسم ممدت األنليميم ممة محم ممل سم مموبر

.)31( بيروكسدت الدهن

Catalase  او الكماتليلSuperoxide dismutase اوكسايد دسميوتيل

 تأثير المالوندايالديهايد في انسج ة الكبد والكلية والقلب للحيوانات السليمة والمصابة بداء السكر:)6(الجدول
)غم/المالوندايالديهايد (نانومول
القلب
b
57.12±466.4

الكلية
b
57.79±596.85

الكبد
b
21.25±528.525

a
16.97±292.95

a
88.59±381.425

a
29.37±328.4

a
63.18±335.3

c
86.45±806.275

b
22.17±474.3

c
5.04±850.275

c
41.63±749.27

a
65.79±594.675

المعامالت
C سي رت سليمة
ران سليمة معاملة

كغم ولن الجسم/ملغم211baafبم
C سي رت مصابة
ران مصابة معاملة

كغم ولن الجسم/ملغم211baafبم

. (0.05) األحر المختلاة عموديا تعني وجود رق معنوي عند مستوا احتمالية
.  الخ ل القياسي تشير القيم علا المعدل
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Abstract
This study was included to prepare a basic extract contain basic amino acids fraction(baaf) of Lens Culinaris seeds by
using ion exchange chromatography from non proteinaceous supernatant , concentration of basic amino acids was
determined in isolated basic extract that analyzed by high performance liquid chromatography technique, the project
contained the effect of basic extract in levels of glucose, total lipids(T.L), total cholesterol(T.C), triglyceride(T.G), high
and very low density lipoprotein cholesterol (HDL-C),(VLDL-C) in blood serum also glutathione(GSH) and
malondialdehyde (MDA) levels in liver, kidney, and heart tissues in normal and alloxane diabetic mice
After(16) days from treatment with (125)mg/kg body weight (baaf), the results indicated to significant
decrease(p<0.05)in glucose , T.Cho, T.G, VLDL-C in blood serum and MDA in liver and heart tissues ,in which it lead
to significant increase(p<0.05) in HDL-C level in serum , and glutathione level in liver and kidney alloxane diabetic
mice . With a significant decreased(p<0.05)in T.C, T.G, HDL-C and VLDL-C levels in blood serum and GSH in
kidney , MDA levels in liver, kidney and heart in tissues, while basic extraction brought about significant
increase(p<0.05) in glutathione in liver, heart levels in normal mice. Finally; we propose that the basic fraction may be
contribute in treatment patients with diabetes.
Key word: Lentil seeds . Diabetes mellitus . Basic amino acids.
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